برای شما که دارای اسناد شناسایی سویدنی نمی باشید.

در مورد تطبیق واکسین در
برابر کووید 19 -
اگر شما درسویدن زندگی می کنید و یا مدت زیادی است که
در اینجا اقامت دارید ،تطبیق واکسین به شما ارائه خواهد
شد .حتی برای پناهجویان و افرادی که در سویدن به طور
غیرقانونی زندگی می کنند نیز تطبیق رایگان واکسین در برابر
کووید  19 -ارائه می گردد.
اطالعات در مورد شما محفوظ می باشد
زمانی که خدمات صحی تقاضا می کنید هیچ کارمند بخش
خدمات صحی حق ندارد بدون موافقت تان معلومات در مورد
شما را در اختیار دیگران بگذارد .کارمندان بخش خدمات
صحی دارای رازداری وظیفوی می باشند .به این معنی که
اطالعات شخصی شما مصئون بوده و کارمندان مراقبت
های صحیاجازه ندارند تا معلومات در مورد مریضی،تداوییا
وضیعت خصوصی شما را در اختیار دیگران بگذارند .رازداری
وظیفوی برایهمه مریضان اعتبار دارد ،بدون در نظرداشت
این که آیا شما اجازه دارید در سویدن زندگی نمایید و یا نه.
اسناد هویت
اگر دارای یک سند شناسایی معتبر هستید باید آن را با خود
داشته باشید و در هنگام واکسین شدن ،آن را ارائه نمایید.
اگر کدام سند شناسایی ،شمارۀ شناسایی یا شمارۀ شناسایی
موقت ندارید ،باز هم می توانید خود را واکسین نمایید .شما
یک شمارۀ موقت را از بخش خدمات صحی دریافت می کنید
و باید آن را نزد خود نگهداری کنید .اگر شما از قبل دارای
یک شماره هستید می توانید از آن استفاده کنید .این شماره
صرفاَ در بخش خدمات صحی مورد استفاده قرار می گیرد و
نمی تواند توسط کدام ادارۀ دیگر نگهداری یا ردیابی شود.

از خود و دیگران در برابر کووید  19 -محافظت نمایید
برای جلوگیری از گسترش عفونت و امراض همه افراد دارای
مسئولیت فردی می باشند .تطبیق واکسین بهترین شیوه است
برای کاهش خطر امراض جدی و انتشار کووید  .19 -اگر
واکسین نشده اید باید
•با دیگران فاصله را حفظ نموده،
•از ازدحام و گردهمایی های بزرگ در فضای		
بسته ،پرهیز کنید.
هرگاه مریض شوید مهم است تا در خانه باقی بمانید ولو اگر
واکسین هم شده باشید .عفونت کووید  19 -هنوز هم در
حال گسترش است.
معلومات در مورد کووید  19 -به زبان های مختلف
در ویب سایت1177.seمی توانیددر
مورد محل بدست آوردن واکسیندر برابر
کووید  19 -در ناحیۀ که در آن زندگی
می کنید ،معلومات بدست بیآورید.
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در سویدن همه افراد که  12سال یا بیشتر از آن عمر
دارند می توانند خود را در برابر کووید  19 -واکسین
کنند .برای دریافت این واکسین ضرور نیست تابعیت
سویدن را داشته باشید .تطبیق واکسین در برابر
کووید  19 -داوطلبانه و رایگان است.

تطبیق واکسین به دلیل پیگیری ثبت می گردد
همه مراقبت های درمانی ،حتی تطبیق واکسین ها در
ژورنال ثبت می شود تا ادارۀ مراقبت های صحی بتواند به
مریضان دوا تجویز کند و وضیعت صحی آنها را پیگیری نماید.
مهم است تا در هنگام تطبیق واکسین یک سند هویت داشته
باشید یا یک شمارۀ موقت را دریافت نمایید تا کارمندان ادارۀ
خدمات صحی بتوانند یادداشت نمایند کدام واکسین را شما
دریافت می نماید و نشانه های احتمالی مریضی و دوا های را
که می خورید ،یادداشت نمایند.
اگر بعد از تطبیق واکسن دچار عوارض جانبی میشوید یا به
شکل دیگری خود را خوب احساس نمی کنید ،مهم است تا
دانسته شود چه زمانی واکسین شده اید و کدام نوع واکسین
را دریافت نموده اید .شما می توانید یک کاپی ژورنال صحی
تان را روی یک کاغذ نزد خود نگهداری نمایید تا در هنگام
ضرورت آن را به بخش مراقبت های صحی نشان بدهید.
ممکن است شفاخانه ها و ناحیه های مختلف ،دارای سیستم
های مختلف ثبت معلومات (ژورنال) باشند .به همین دلیل
مهم است تا سند خود در مورد تطبیق واکسین را نگهدارید.

